Motie
(concept 17 april 2020)

Onderwerp:

Proces VES-zienswijzen op de Concept RES

De raad van de gemeente Voorst, in vergadering bijeen op maandag 20 april 2020,
overwegende dat:
 in de Handreiking 1.1 nationaal programma RES, paragraaf 4.1 (pag. 41) aan de gemeenten wordt
opgedragen te beschrijven hoe de bestuurders en de volksvertegenwoordigers zijn betrokken bij het maken
van de RES en de besluitvorming erover;
 het college via de Voorster Energie Strategie (VES) betrokkenheid en inbreng van inwoners en instanties
heeft georganiseerd;
 de uitkomsten uit de VES mogelijk zullen leiden tot zienswijzen op de Concept RES;
 in de huidige opzet en planning geen reactie van de stuurgroep komt op zienswijzen;
van mening dat:
 de raden een finaal oordeel moeten kunnen geven over de Concept RES ten aanzien van de ingediende
zienswijzen;
 de stuurgroep haar besluit over de RES 1.0 alleen op grond van werkelijke betrokkenheid van
volksvertegenwoordigers kan nemen;
 wanneer een dergelijk finaal oordeel over de Concept RES niet mogelijk is, de kans bestaat dat raden zich
onvoldoende gehoord voelen en overeenstemming over de RES 1.0 uitblijft;
 bij het uitblijven van overeenstemming de provincie energiedoelstellingen dwingend kan opleggen (via het
‘Huis van Thorbecke’);
 de gemeente(n) dan de grip op de RES 1.0 verliezen;
draagt het college op:
aan de stuurgroep RES kenbaar te maken dat de opzet en planning van het RES-proces zodanig wordt
aangepast, dat de raden in december 2020 -of zoveel eerder als mogelijk is- een finaal oordeel kunnen
geven over de Concept RES (zie voorstel planning volgende pagina);
en gaat over tot de orde van de dag.

Twello, 20 april 2020,
Johan Homan (Gemeente Belangen)
Paul Jonkman (D66)
Bert van de Zedde (CDA)

De motie is met algemene stemmen aangenomen (19 stemmen voor en geen stemmen tegen).
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Bestaande planning
Toevoegen aan planning stuurgroep
Planning raad Voorst

21 september 2020
1 juni 2020
1 oktober 2020 (ipv 1 juni)
1 oktober 2020 of zoveel
eerder als mogelijk
1 oktober 2020
1 november 2020 of
zoveel eerder als mogelijk
14 december 2020 of
zoveel eerder als mogelijk
1 februari 2021
1 februari 2021
1 juli 2021 (ipv 1 maart
2021)

Raadsvergadering over Concept RES voor zienswijze
Inleveren van het (voorlopige) Concept-RES bij het NP RES
Aanleveren planning van de bestuurlijk vastgestelde Concept-RES
Start analyse en schrijven zienswijzenotitie door stuurgroep
Start analyse door PBL
Versturen zienswijzenotitie door stuurgroep aan alle raden
Raadsvergadering over zienswijzenotitie van de stuurgroep
PBL-analyse beschikbaar, samen met het advies van het nationaal
programma RES
Toepassen van de verdeelsystematiek
Opleveren van de RES 1.0

